
UCHWAŁA NR  246/2010 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 30 marca 2010 r. 

 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Trojanowskiej na działalność Burmistrza Gminy i 
Miasta Jastrowie. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568;             
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 
2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218;                  
z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420) w związku z art.229 
pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 153 
poz.1271, Nr 169, poz.1387; 2003 r. Nr 130 poz.1188; z 2004 r. Nr 162 poz.1692; z 2005 r. 
Nr 64 poz.565, Nr 78 poz.682) 

 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
  
 

§ 1. Nie uznaje się za zasadną skargi złoŜonej przez Panią Sylwię Trojanowską  
na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 246/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia 
skargi Pani Sylwii Trojanowskiej na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
Pismem z dnia 5 lutego 2010 r. Nr SKO-41/I-289/2010 Samorządowe Kolegium 
Odwoławczego w Pile przekazało do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Jastrowiu skargę Pani 
Sylwii Trojanowskiej na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie związaną z 
podjęciem czynności windykacyjnych i kierowaniem korespondencji urzędowej na 
niewłaściwy adres. 
W sprawie ustalono następujący stan faktyczny:  
Referat Finansowy Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu wystawił skarŜącej w dniu 22.01 
2010 r. upomnienie Nr UP/222/2010. 
Upomnienie  wystawione zostało na podstawie danych figurujących na karcie 
rozrachunkowej skarŜącej , na której ujęte były zobowiązania z tytułu podatku rolnego: IV 
rata 1999 r., I rata i II rata 2000 r. 
W zakresie windykacji powyŜszych zaległości podatkowych prowadzone było przez Urząd 
Skarbowy w Wałczu postępowanie egzekucyjne objęte tytułem wykonawczym Nr 
SW32/J/146 z dnia 7.08.2000 r. 
Urząd Skarbowy w Wałczu postanowieniem z dnia 27.08.2004 r. umorzył postępowanie 
egzekucyjne z braku moŜliwości zaspokojenia wierzyciela, udzielając jednocześnie informacji                           
o podjętych czynnościach egzekucyjnych, w tym o dokonanych zajęciach. 

W przedmiotowej sprawie organ egzekucyjny zastosował 3 środki egzekucyjne: 
- zajęcie wynagrodzenia – 14.02.2001 r. 
- zajęcie wynagrodzenia – 24.10.2003 r. 
- zajęcie innej wierzytelności – 23.06.2004 r. 
NiezaleŜnie od złoŜonej skargi w piśmie z dnia 1 lutego 2010 r., skierowanym bezpośrednio 
do Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu,  Pani Sylwia Trojanowska podniosła zarzut 
przedawnienia              w odniesieniu do dochodzonych zaległości.  
Organ podatkowy dokonał ponownej analizy akt podatkowych pod tym kątem i w piśmie                  
z dnia 17 marca 2010 r. poinformował o uznaniu tego zarzutu i dokonaniu w drodze 
wewnętrznych dokumentów księgowych odpisu przedmiotowych naleŜności z konta 
rozrachunkowego. 
Organ podatkowy wyjaśnił, Ŝe przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują umorzenia 
zobowiązań przedawnionych w formie postanowienia, natomiast co do  adresu 
korespondencyjnego - zobowiązania podatkowe faktycznie dotyczyło podatnika działającego 
pn. PHU „HSJ” Halina Kinal, Sylwia Trojanowska s.c. z siedzibą w Dębołęce 81, stąd ten 
adres przyjęto jako adres korespondencyjny. 
Podatnika poinformowano, Ŝe doręczenie upomnienia związane było z czynnościami 
podejmowanymi przez komórkę Urzędu zajmującą się windykacją naleŜności wobec tych 
podatników, na których kontach rozrachunkowych stwierdzono istnienie zaległości 
podatkowej. 
W prawie podatkowym zobowiązania przedawnione mogą być dochodzone, gdyŜ zgłoszenie 
zarzutu przedawnienia stanowi uprawnienie dłuŜnika. Przedawnienie moŜe stanowić takŜe 
podstawę zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Wobec powyŜszego naleŜy uznać, Ŝe sprawa została w całości wyjaśniona przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Jastrowie w trybie przepisów Ordynacji podatkowej. 
Rada Miejska w Jastrowiu stwierdza jednocześnie, Ŝe organ podatkowy zobowiązany jest do 
podejmowania wszelkich czynności prowadzących do windykacji naleŜności podatkowych, 
stąd działania Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu oraz organu podatkowego Burmistrza 
Gminy i Miasta Jastrowie  w tym zakresie mieszczą się w granicach obowiązującego prawa. 

W świetle powyŜszego nie ma podstaw do uznania zasadności skargi. 
 


